CERTYFIKAT ZGODNIE Z ART. 35 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA (UE) 2018/848 W SPRAWIE PRODUKCJI
EKOLOGICZNEJ I ZNAKOWANIA PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH

Część I: Elementy obowiązkowe
1. Numer dokumentu

P291 22
3. Nazwa (imię i nazwisko) oraz adres podmiotu

2. (wybrać odpowiedni)
☒ Podmiot

4. Nazwa i adres właściwego organu lub, w

lub grupy podmiotów:

stosownych przypadkach, organu kontrolnego
lub jednostki certyfikującej właściwych dla
podmiotu lub grupy podmiotów oraz numer
kodu w przypadku organu kontrolnego lub
jednostki certyfikującej:

RUNO Sp. z o. o.
ul. Białowieska 40
17-200 Hajnówka
Polska

Bioekspert sp. z o.o.
ul. Belgijska 5 m 4
02-511 Warszawa
PL-EKO-04

5. Działalność podmiotu lub grupy podmiotów (wybrać odpowiednią):
☒ Przygotowywanie
☒ Import
☒ Eksport

6. Kategoria lub kategorie produktów, o których mowa w art. 35 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 (1), oraz metody produkcji (wybrać odpowiednią)
d) przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury, do wykorzystania jako żywność
Metoda produkcji:
☒ produkcja ekologiczna oraz produkcja nieekologiczna
(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i
znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 1).

Niniejszy dokument został wydany zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/848, aby poświadczyć, że podmiot lub grupa
podmiotów (wybrać stosownie do przypadku) przestrzega przepisów powyższego rozporządzenia.
7.

Data, miejsce 14.03.2022 r., Warszawa
Imię i nazwisko oraz podpis w imieniu właściwego organu
wydającego certyfikat lub, w stosownych przypadkach,
organu kontrolnego lub jednostki certyfikującej:

Dorota Metera

8.

Certyfikat ważny od dnia 14.03.2022 r. do dnia
31.08.2023 r.

Część II: Opcjonalne informacje szczegółowe
Należy podać odpowiednie informacje, zgodnie z decyzją właściwego organu lub, w stosownych przypadkach, organu
kontrolnego lub jednostki certyfikującej, która wydaje certyfikat podmiotowi lub grupie podmiotów zgodnie z art. 35
rozporządzenia (UE) 2018/848.

1.

Wykaz produktów

Nazwa produktu lub kod nomenklatury scalonej (CN) zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr
2658/87 (2) dla produktów objętych zakresem rozporządzenia (UE) 2018/848

Nazwa polska

Nazwa naukowa

English

Deutsch

arcydzięgiel

Archangelica
officinalis
Aronia
melanocarpa
Plantago
lanceolata
Plantago major

garden angelica

Engelwurz

black chokeberry

Aronia

ribwort plantain

Spitzwegerich
Breitwegerich

Ocimum basilicum

broadleaf
plantain
common basil

bez czarny

Sambucus nigra

black elder

Holunder

biedrzeniec

Pimpinella

pimpinella

Bibernellen

bluszczyk
kurdybanek
bobrek
trójlistkowy
bodziszek
cuchnący
borówka
brusznica
borówka czernica

Glechoma
hederacea
Menyanthes
trifoliata
Geranium
robertianum
Vaccinium vitis
idaea
Vaccinium
myrtillus
Viola tricolor

ground-ivy

Gundermann

bogbean

Bitterklee

herb-Robert

Storchschnabel

lingonberry

Preiselbeere

European
blueberry
wild pansy

Heidelbeere

brzoza
brodawkowata
brzoza omszona

Betula verrucosa

silver birch

Weißbirke

Betula pubescens

moor birch

Moor-Birke

bukwica
zwyczajna
bylica boże
drzewko
bylica pospolita

Betonica officinalis

common
hedge nettle
southernwood

Echte Betonie

mugwort

Gemeiner Beifuß

aronia
czarnoowocowa
babka
lancetowata
babka
szerokolistna
bazylia pospolita

bratek polny

Artemisia
abrotanum
Artemisia vulgaris

chipsy bananowe

Basilikum

Wilde Stiefmütterchen

Eberraute

banana chips

Bananenchips

Humulus lupulus

common hop

Echter Hopfen

Cichorium intybus

Common
chicory
root chicory

Gemeine Wegwarte

bird cherry

Gewöhnliche Traubenkirsche

Allium ursinum

wild garlic

Bärlauch

Cistus

hoary rock-rose

Zistrose

dąb szypułkowy

Quercus robur

common oak

Stieleiche

drapacz lekarski

Cnicus benedictus

blessed thistle

Benediktenkraut

chmiel
zwyczajny
cykoria
podróżnik
cykoria siewna
czeremcha
zwyczajna
czosnek
niedźwiedzi
czystek

Cichorium intybus
var. sativum
Padus avium

☐ ekologiczny
☐ w okresie
konwersji

Wurzelzichorie

☒ ekologiczny

Gewöhnlicher Erdrauch

Verbascum

common
fumitory
mullein

Hypericum
perforatum
Chelidonium majus

perforate
St John's-wort
greater celandine

Echtes Johanniskraut

Crataegus
(oxyacantha,
monogyna)
Sideritis scardica

Two-necked and
single-necked
Hawthorn
Ironwort

Zweihalsiger und einhalsiger
Weißdorn

gruszki

Pyrus communis

pears

Birnen

gryka zwyczajna

Fagopyrum
esculentum
Stellaria media

buckwheat

Buchweizen

common
chickweed
Earl Grey
flavored tea

Gewöhnliche Vogelmiere

flavored tea
with a honey
flavor

aromatisierter Tee
mit Honiggeschmack

black tea

Schwarzer Tee

herbata czarna
aromatyzowana
o smaku
żurawinowym
herbata zielona

black tea
flavored with
cranberry flavor

Schwarzer Tee
mit Moosbeerengeschmack

green tea

Grüner Tee

herbatka
owocowa
aroniowa
herbatka
owocowa
białowieska
herbatka
owocowa
bruszniczka
herbatka
owocowa
egzotyczna
herbatka
owocowa
jagodowa
herbatka
owocowa
malinowa
herbatka
owocowa
o smaku
aroniowym
herbatka
owocowa
o smaku
cytrynowym

chokeberry fruit
tea

Aronia Früchtetee

Białowieża fruit
tea

Früchtetee „Białowieża“

lingonberry fruit
tea

Preiselbeeren Früchtetee

exotic fruit tea

Exotischer Früchtetee

blueberry fruit
tea

Blaubeeren Früchtetee

raspberry fruit
tea

Himbeeren Früchtetee

chokeberryflavored fruit tea

Früchtetee
mit Aroniageschmack

lemon-flavored
fruit tea

Früchtetee
mit Zitronengeschmack

dymnica
pospolita
dziewanna

Fumaria officinalis

dziurawiec
zwyczajny
glistnik jaskółcze
ziele
głóg
(dwuszyjkowy i
jednoszyjkowy)
gojnik

gwiazdnica
pospolita
herbata
aromatyzowana
Earl Grey
herbata
aromatyzowana
o smaku
miodowym
herbata czarna

Königskerze

Schöllkraut

Gliedkraut

Earl Grey aromatisierter Tee

fruit tea with
apple and mint
flavor

Früchtetee
mit Apfel-Minzegeschmack

blueberryflavored fruit tea

Früchtetee
mit Blaubeerengeschmack

raspberryflavored fruit tea

Früchtetee
mit Himbeerengeschmack

fruit tea with
a blackcurrant
flavor

Früchtetee mit
Schwarzenjohannisbeerengeschmack

wild strawberryflavored fruit tea

Früchtetee
mit Wald-Erdbeerengeschmack

rose-flavored
fruit tea

Früchtetee
mit Rosengeschmack

relaxation tea

Entspannungstee

hibiscus herbal
tea
linden herbal tea

Hibiskus Kräutertee

lemon balm
herbal tea
herbal mint tea

Zitronenmelisse Kräutertee

nettle herbal tea

Brennnessel Kräutertee

Hibiscus

hibiscus

Hibiskus

Hyssopus
officinalis
Malus domestica

hyssop

Ysop

apples

Äpfel

jagoda
kamczacka
jałowiec
pospolity
jarząb pospolity

Lonicera caerulea

Kamchatka berry

Kamtschatka-Beere

Juniperus
communis
Sorbus aucuparia

common juniper

Gemeiner Wacholder

rowan

Eberesche

jasnota biała

Lamium album

white nettle

Taubnessel

jemioła pospolita

Viscum album

mistletoe

Mistel

jesion

Fraxinus

ash

Esche

jeżówka
purpurowa
jeżyna fałdowana

Echinacea
purpurea
Rubus fruticosus

purple
coneflower
blackberry

Purpur-Sonnenhut

jęczmień
zwyczajny
kalina koralowa
karbieniec

Hordeum vulgare

barley

Gerste

Viburnum opulus
Lycopus europaeus

guelder rose
gypsywort

Gewöhnlicher Schneeball
Gemeiner Wolfstrapp

herbatka
owocowa
o smaku
jabłkowomiętowym
herbatka
owocowa
o smaku
jagodowym
herbatka
owocowa
o smaku
malinowym
herbatka
owocowa
o smaku
porzeczkowym
herbatka
owocowa
o smaku
poziomkowym
herbatka
owocowa
o smaku różanym
herbatka
relaksacyjna
herbatka ziołowa
hibiskus
herbatka ziołowa
lipa
herbatka ziołowa
melisa
herbatka ziołowa
mięta
herbatka ziołowa
pokrzywa
hibiskus
hyzop
jabłka

Linden Kräutertee

Kräuter-Minztee

Brombeere

karczoch
zwyczajny
kasztanowiec
zwyczajny
kocanki piaskowe

Cynara scolymus

artichoke

Artischocke

Aesculus
hippocastanum
Helichrysum
arenarium
Nepetea catariae

horse chestnut

Gewöhnliche Rosskastanie

dwarf everlast

Sand-Strohblume

catnip proper

Katzenminze richtig

Chenopodium
album
Trifolium pratense

white goosefoot

Weißer Gänsefuß

red clover

Rotklee

Convallaria majalis

lily of the valley

Maiglöckchen

Asarum
europaeum
Trigonella foenumgraecum
Valeriana
officinalis
Rhamnus frangula

European
wild ginger
fenugreek

Gewöhnliche Haselwurz

valerian

Echter Baldrian

alder buckthorn

Faulbaum

Achillea
millefolium
Sanguisorba
officinalis
Geum urbanum

common yarrow

Schafgarbe

great burnet

Großer Wiesenknopf

wood avens

Echte Nelkenwurz

kumin rzymski

Cuminum cyminum

cumin

Kreuzkümmel

leszczyna
pospolita
lipa

Corylus avellana

common hazel

Haselnuss

Tilia

lime

Linde

lubczyk

Levisticum
officinale
Medicago x varia

lovage

Liebstöckel

bastard alfalfa

Bastard-Luzerne

Glycyrrhiza

liquorice

Süßholz

łopian większy

Arctium lappa

greater burdock

Große Klette

macierzanka
piaskowa
majeranek
ogrodowy
malina właściwa

Thymus serpyllum

wild thyme

Sand-Thymian

Majorana
hortensis
Rubus idaeus

marjoram

Majoran

red raspberry

Himbeere

malwa czarna
marzanka wonna
(przytulia wonna)
melisa lekarska

Althea rosea
Asperula odorata

hollyhock
woodruff

Gewöhnliche Stockrose
Waldmeister

Melissa officinalis

lemon balm

Melisse

mierznica czarna

Ballota nigra

black horehound

Schwarznessel

herbal mixture
"Pantry
for the anemic"
herbal mixture
"Pantry for you”

Kräutermischung
"Speisekammer
für Anämiker"
Kräutermischung
„Speisekammer für Ihn"

herbal mixture
"Pantry for
health”

Kräutermischung
„Speisekammer für Gesundheit"

kocimiętka
właściwa
komosa biała
koniczyna
czerwona
konwalia majowa
kopytnik
pospolity
kozieradka
kozłek lekarski
kruszyna
pospolita
krwawnik
pospolity
krwiściąg
lekarski
kuklik pospolity

lucerna
mieszańcowa
lukrecja

mieszanka
„Spiżarnia dla
anemicznych”
mieszanka
„Spiżarnia dla
pana”
mieszanka
„Spiżarnia dla
zdrowia”

Bockshornklee

mieszanka
„Spiżarnia na
smukłą sylwetkę”
mieszanka
„Spiżarnia na
wysokie
ciśnienie”
mieszanka
owocowa
„Czarny bez”
mieszanka
owocowa
„Dzika róża”
mieszanki
ziołowoowocowe
mięta pieprzowa
miodunka
plamista
mniszek lekarski
morwa biała
(liście)
mydlnica
lekarska
nagietek lekarski

herbal mixture
"Pantry for a
slim figure”
herbal mixture
“High pressure
pantry”

Kräutermischung
„Speisekammer
für schlanke Figur"
Kräutermischung
„Speisekammer
gegen Bluthochdruck"

fruit mixture
"Black elder”

Fruchtmischung „Holunder”

fruit mixture
"Wild rose"

Fruchtmischung „Wilde Rose”

Herbal and fruit
mixtures

Kräuter- und Fruchtmischungen

Mentha piperita

peppermint

Pfefferminze

Pulmonaria
officinalis
Taraxacum
officinale
Morus alba

common
lungwort
common
dandelion
white mulberry
(leaves)
common
soapwort
pot marigold

Echtes Lungenkraut

Kanadische Goldrute

nawłoć
kanadyjska
nawłoć pospolita

Saponaria
officinalis
Calendula
officinalis
Solidago
canadensis
Solidago virgaurea

nostrzyk biały

Melilotus albus

nostrzyk żółty

Melilotus
officinalis
Borago officinalis

Canadian
goldenrod
European
goldenrod
white sweet
clover
yellow sweet
clover
borage

ogórecznik
lekarski
olsza

Löwenzahn
Weiße Maulbeere
(Blätter)
Gewöhnliches Seifenkraut
Ringelblume

Gewöhnliche Goldrute
Weißer Steinklee
Gelber Steinklee
Boretsch

Alnus

alder

Erle

oregano

Origanum vulgare

oregano

Oregano

orzech włoski

Juglans regia

walnut

Nussbaum

ostropest
plamisty
ostrożeń

Silybum marianum

milk thistle

Mariendistel

Cirsium

plume thistle

Kratzdistel

owies

Avena sativa

oat

Hafer

perz

Elymus repens

couch grass

Quecke

pietruszka
zwyczajna
pięciornik kurze
ziele
pigwowiec

Petroselium
sativum
Potentilla erecta

parsley

Petersilie

common
tormentil
Japanese quince

Blutwurz

common
wormwood
ground elder

Wermutkraut

piołun
podagrycznik
pospolity

Chaenomeles
japonica
Artemisia
absinthium
Aegopodium
podagraria

Japanische Zierquitte

Gewöhnlicher Giersch

podbiał pospolity

Tussilago farfara

coltsfoot

Huflattich

pokrzywa
zwyczajna
połonicznik nagi

Urtica dioica

common nettle

Große Brennnessel

Herniaria glabra

Kahles Bruchkraut

porzeczka czarna
porzeczka
czerwona
poziewnik
piaskowy
poziomka
pospolita
prawoślaz
lekarski
przelot pospolity

Ribes nigrum
Ribes spicatum

smooth
rupturewort
black currant
Nordic currant

Gelber Hohlzahn

Fragaria vesca

downy hempnettle
wild strawberry

Althea officinalis

marsh-mallow

Echter Eibisch

Anthyllis
vulneraria
Veronica
officinalis
Galium aparine

common kidney
vetch
heath speedwell

Echter Wundklee

cleavers

Kletten-Labkraut

Galium verum

lady's bedstraw

Echtes Labkraut

Alchemilla
vulgaris
Polygonum
hydropiper
Polygonum
aviculare

lady's-mantle

Gewöhnlicher Frauenmantel

water pepper

Wasserpfeffer

common
knotgrass
raisins

Vogelknöterich

róża
pomarszczona
różeniec górski

Rosa rugosa

beach rose

Apfelrose

Rhodiola rosea

golden root

Rosenwurz

rumianek
pospolity
ruta zwyczajna

Matricaria
chamomilla
Ruta graveolens

chamomile

Echte Kamille

common rue

Weinraute

rutwica lekarska

Galega officinalis

goat’s rue

Geißraute

rzepik pospolity

Agrimonia
eupatoria
Rheum officinale

common
agrimony
medicinal
rhubarb
celery

Gemeiner Odermennig

common
motherwort
orange peel

Echtes Herzgespann

Acker-Schachtelhalm

przetacznik
przytulia czepna
przytulia
właściwa
przywrotnik
pospolity
rdest ostrogorzki
rdest ptasi

Galeopsis segetum

rodzynki

rzewień lekarski
seler naciowy
serdecznik
pospolity
skórka
pomarańczy
skrzyp polny

Apium graveolens
var. dulce
Leonurus cardiaca

Equisetum arvense

Schwarze Johannisbeere
Ährige Johannisbeere

Wald-Erdbeere

Echter Ehrenpreis

Rosinen

medizinischer Rhabarber
Staudensellerie

Orangenschale

srebrnik
pospolity
(pięciornik gęsi)
sosna zwyczajna

Potentilla anserina

common
horsetail
Silverweed

Pinus silvestris

Scots pine

Waldkiefer

szałwia lekarska

Salvia officinalis

common sage

Echter Salbei

szanta zwyczajna

Marrubium
vulgare

white horehound

Gewöhnlicher Andorn

Silberfinger

szczaw
kędzierzawy
(kobylak)
szczeć leśna

Rumex crispus

curly dock

Krauser Ampfer

Dipsacus fullonum

forest teasel

Waldkarde

ślaz dziki

Malva sylvestris

wild mallow

świetlik łąkowy

eyebright

wilde Malve
Gemeiner Augentrost

świerk pospolity

Euphrasia
rostkoviana
Picea abies

Norway spruce

Gemeine Fichte

tarnina

Prunus spinosa

blackthorn

Schlehdorn

tasznik pospolity

Capsella bursa
pastoris
Acorus calamus

shepherd's purse

Gewöhnliches Hirtentäschel

sweet flag

Kalmus

Helianthus
tuberosus

Jerusalem
artichoke

Topinambur

Populus

aspen

Pappel

Fragaria × ananass
a
Hierochloë
odorata
Thymus vulgaris

strawberries

Erdbeeren

bison grass

Bisongrass

common thyme

Thymian

tysiącznik
pospolity
uczep
trójlistkowy
wężownik

Centaurium
erythraea
Bidens tripartita

common
centaury
three-lobe
beggartick
snakeweed

Echtes Tausendgüldenkraut

wiązówka błotna

meadowsweet

Echtes Mädesüß

purple willow/
white willow

Purpur-Weide/Silber-Weide

wierzbownica
drobnokwiatowa
wierzbownica
wąskolistna
wrotycz pospolity

Filipendula
ulmaria
Salix
purpurea/Salix
alba
Epilobium
parviflorum
Epilobium
angustifolium
Tanacetum vulgare

hoary
willowherb
fireweed

Kleinblütiges Weidenröschen

tansy

Rainfarn

wrzos zwyczajny

Calluna vulgaris

common heather

Heidekraut

żywokost
lekarski

Symphytum
officinale

common
comfrey

Echter Beinwell

tatarak
zwyczajny
topinambur
(słonecznik
bulwiasty)
topola
truskawki
turówka wonna
tymianek

wierzba
purpurowa/biała

Bistorta officinalis

Dreiteiliger Zweizahn
Schlangen-Knöterich

Schmalblättriges Weidenröschen

(2) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie
Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

8. Informacje o akredytacji jednostki certyfikującej zgodnie z art. 40 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/848
a) nazwa jednostki akredytującej: Polskie Centrum Akredytacji
b) link do certyfikatu akredytacji: https://bioekspert.pl/index.php/certyfikat-akredytacji-pca/

9. Informacje pozostałe
Dotyczy Certyfikatu nr P291 22

